معلو ما ت مر یض PAXLOVID :
 PAXLOVIDممکن است از بسرت شدن در شفاخانه یا مرگ کالنساالنی که در معرض خطر بلند مریضی شدید کووید 19-قرار
دارند ،جلوگیری مناید .این دوا باید ظرف  5روز پس از رشوع عالئم کووید 19-مرصوف شود.

 PAXLOVIDچیست؟

 PAXLOVIDدوای نو است که منحیث تداوی کووید 19-خفیف تا متوسط در افرادی مرصوف میشود که:
 دارای سن  12سال و کالنرت از آن با وزن حداقل  88پوند باشند
 نتیجه تست ویروس کووید 19-شان مثبت باشد
 در خطر بلند کووید -19شدید بشمول بسرتی شدن در شفاخانه و مرگ قرار داشته باشند
 PAXLOVIDدوایی است که به مدت  5روز از طریق دهان (با بلعیدن قرص) مرصوف میشود .دوره تداوی باید بدون توجه به از
بین رفنت عالئم تکمیل شود.
ادارۀ غذا و دوا ایاالت متحده ( )FDAاجازۀ استفاده اضطراری ( )EUAرا جهت قابل دسرتس بودن  PAXLOVIDدر جریان همه
گیری  COVID-19صادر کرده است PAXLOVID .یک دوای تائید شده از سوی  FDAدر ایاالت متحده منیباشد.

به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگوئید در صورتیکه شام:
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪

کدام نوع حساسیت دارید
مریضی گرده یا جگر دارید
حامله استید ،یا حامله میشوید
به طفل شیر میدهند
هرگونه مریضی جدی دارید
هرگونه دواهای (با نسخه ،بدون نسخه ،ویتامین ها یا محصوالت گیاهی) مرصوف میکنید
در صورتیکه دواهای ضد حاملگی ترکیبی هورمونی مرصوف میکنید ( PAXLOVIDممکن است روی عملکرد قرص های
ضد حاملگی شام تأثیر بگذارد)

آیا  PAXLOVIDعوارض جانبی دارد؟






 PAXLOVIDممکن است با دواهای سائری که مرصف میکنید تداخل داشته باشد .مهم است که
درمورد متام دواهای فعلی تان با داکرت تان گپ و گفت بزنید.
 PAXLOVIDممکن است باعث مشکالت جگر شود.
 PAXLOVIDممکن است باعث مقاومت در برابر دواهای  HIVشود.
سائر عوارض جانبی احتاملی عبارت اند از:
تغییر مزه دهن
اسهال
فشار بلند خون
درد عضله

در کجا میتوانم  PAXLOVIDرا پیدا کنم؟

موقعیت های مولنوپیراویر PAXLOVIDرا میتوانید در وسایل موقعیت یاب تداوی کووید19-
 VDHپیدا کنید .این لینک یک نقشه تعاملی و جداول خالصه در ویب سایت  VDHاست که به
مردم عامه و ارائه دهندگان اجازه میدهد موقعیت های تداوی در ویرجینیا را پیدا کنند:
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/

منحیث متام تداوی های موجود ،نسخه رضور است.
شام میتوانید معلومات بیشرت درمورد تداوی های کووید 19-را اینجا پیدا کنید
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus

